
Välkommen till  

STO FN-förening! 

 
 

 

 
 

 

 

Som en del av den svenska och den globala 

FN-rörelsen vill vi sprida kunskap om och 

engagemang för Förenta Nationernas arbete. 

 

Vi behöver FN! FN behöver dig! 

 

Välkommen att engagera dig 

i STO FN-förening. 
 



STO FN-förenings värdegrund 

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 

Vi står upp för alla människors lika värde och 

inneboende potential. Vi delar alla ett gemensamt 

ansvar för varandras grundläggande behov och 

rättigheter. Vi delar också alla ett gemensamt ansvar 

för jordens miljö och för kommande generationers 

livsförutsättningar. 

Vad gör vi? 

Detta är exempel på vad vi gör för att stödja Förenta 

Nationernas viktiga arbete för global fred och 

säkerhet, mänskliga rättigheter och för ett hållbart liv 

på jorden: 

 Vi deltar i FN-rörelsens insamlingar 

 Vi arrangerar föreläsningar 

 Vi visar film & sprider informationsmaterial 

 Vi anordnar inspirationsmöten & manifestationer 

 Vi samverkar med andra organisationer 

 Vi verkar för ett demokratiskt FN 

 

Vad tycker du att vi ska göra mer? 
 

 



För ett demokratiskt FN 

FN behöver demokratiseras för att bättre kunna möta 

de globala ödesutmaningar som vi alla står inför. Vi i 

STO FN-förening verkar därför för att det upprättas 

och gradvis utvecklas ett FN-parlament. Ett FN-

parlament skulle t.ex.: 

 vara ett uttryck för alla människors lika värde och 

rätt att delta i den globala politiken på lika 

villkor. 

 ge hela mänskligheten en kanal för sin samlade 

röst. 

 ge FN bättre översikt och samordning av sina 

många viktiga program och verksamheter. 

 ge organisationen större öppenhet och legitimitet. 

 kunna vara med och bestämma om de regler och 

ramar som vi behöver för att kunna forma ett 

rättvist, fredligt och hållbart globalt samhälle. 

 göra FN till en förebild för demokrati i världen. 

Därför stöder STO FN-förening kampanjen för 

upprättandet av en parlamentarisk församling 

inom FN (UNPA-kampanjen) samt deltar i den 

årliga globala aktionsveckan för ett 

världsparlament. 



Vill du vara med? 

Du är varmt välkommen att bli medlem i STO FN-

förening. Vi behöver ditt engagemang och ditt stöd. 

Här kan du läsa mer om våra aktiviteter, hur du kan 

bli medlem och hur du kan nå oss: www.fn.se/sto  

 

Du kan också stödja oss genom att skicka 

in en valfri summa till föreningens 

Swish-nummer: 123 087 99 32 

 

Brief information in English  

We are the local Stenungsund, Tjörn and Orust 

branch of the Swedish United Nations Association. 

We are also part of the World Federation of United 

Nations Associations (www.wfuna.org).  

Welcome to join us or contact us.  

Website: www.fn.se/sto 

Facebook page: www.facebook.com/fnsto 

 

 
 


